
1 

 

Aspectos socioeconômicos da cobertura vacinal e a necessidade de sua 
ampliação no país (parte 1) 
 

           
       Joana D'Arc Costa Gomes 

             Letícia Helen Pereira 
Lourival Batista de Oliveira Júnior1  

 

 

Paralelamente a ampliação na proporção de brasileiros elegíveis para a 

vacinação com o início do processo de imunização em crianças a partir de 

cinco anos, também é possível observar uma forte tendência à estagnação2 do 

processo de aplicação da vacina contra a Covid-19, tanto com relação à 

conclusão do esquema vacinal completo, quanto à obtenção das primeiras e 

segundas doses, assim como, das doses de reforço do imunizante. Essa 

tendência se mantém mesmo com o cenário atual de crescimento no número 

de infecções pela Covid-19 em decorrência da disseminação da variante 

Ômicron3.  

Pensando no quadro exposto, o GET/ECONOMIA4 tem como objetivo 

neste artigo debater sobre os motivos dessa estagnação na imunização do país 

como um todo, assim como levantar algumas reflexões sobre questões locais, 

destacando a veemente necessidade de ampliação da cobertura vacinal. 

É importante destacar que a função da vacina não é impedir que o vírus 

da Covid-19 seja contraído, mas sim, garantir que casos graves da doença não 

sejam desenvolvidos e com isso haja saturação no sistema de saúde. De fato, 

atualmente, a maioria das pessoas que necessita de hospitalização ao entrar 
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 Membros do GET/ECONOMIA (Grupo Tutorial de Economia da UFJF) composto atualmente 

pelo professor Lourival Batista de Oliveira Júnior e pelas bolsistas voluntárias Joana D'Arc 
Costa Gomes e Letícia Helen Pereira. 
2
 Diariamente a média populacional brasileira que completou o ciclo vacinal contra a Covid-19 

caiu de 1,1 milhão em setembro de 2021 para 158 mil em janeiro de 2022 (MALI; SOARES, 
2022). 
3
 No fim de 2021, a variante Ômicron do SARS-CoV-2 foi identificada na África do Sul. Apesar 

dessa variante, aparentemente, ser menos agressiva que as anteriores, ela tem maior 
afinidade com as células das vias aéreas superiores e, portanto, fazem com que ela tenha um 
poder de disseminação maior. No Brasil, recordes sucessivos de casos diários da doença 
estão sendo observados (TOLEDO, 2022). 
4
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em contato com o vírus não completaram o esquema vacinal5. Segundo um 

estudo6 realizado pelo Instituto Butantan no município de Serrana, no estado 

de São Paulo, a vacina CoronaVac possui efetividade direta de 80,5% contra 

casos sintomáticos de Covid-19, de 95% contra hospitalizações e 94,9% contra 

mortes. Entretanto, segundo alguns especialistas, para que haja o controle do 

número de casos e a diminuição da transmissão do vírus, seria necessário que 

pelo menos 90% da população completasse o ciclo vacinal7. Com isso, o vírus 

teria dificuldade em se multiplicar o que, consequentemente, poderia evitar 

uma mutação que trouxesse uma nova onda de infecção. Ademais, como é 

normal que a proteção inicial de uma vacina diminua com o tempo, é 

importante que sejam aplicadas doses de reforço8, para assim, não haver 

aumentos nas quantidades de casos graves e no número de hospitalizações 

causadas pela doença.  

Apesar das evidências sobre o benefício das vacinas no controle de 

hospitalizações, é possível perceber com o Gráfico 1 que, a partir de setembro 

de 2021 passou a se observar a desaceleração do número de primeiras doses 

da vacina aplicadas no país. Mesmo com a proporção de imunizados ainda não 

sendo a ideal, essa tendência também pode ser observada no caso de 

aplicações de segundas doses e doses de reforço. Uma das prováveis razões 

para isso parece ser a desigualdade9 da cobertura vacinal de Covid-19 no país. 

                                                           
5
 Cerca de 80% dos internados no hospital Emílio Ribas, ou não tinham recebido nenhuma 

dose de imunização ou não haviam recebido a segunda dose da vacina contra a Covid-19 
(CASSAVIA; LOPES, 2022). 
6
 O Projeto S, conduzido pelos cientistas do Instituto Butantan, do Hospital de Serrana, é o 

primeiro estudo clínico controlado que demonstra a eficiência de um imunizante (vacina 
CoronaVac) no mundo real e seu efeito indireto na população não vacinada. A pesquisa 
demonstrou efetividade direta da vacina de 80,5% contra casos sintomáticos de Covid-19, de 
95% contra hospitalizações e 94,9% contra mortes (INSTITUTO BUTANTAN, 2021). 
7
 Com a variante Delta, a taxa de transmissão da Covid-19 cresceu muito, portanto o cálculo do 

patamar da imunidade coletiva, agora com um novo número básico de reprodução, é alterado e 
com isso a proporção crítica da população que deve ser vacinada chega próxima a 90% 
(PEIRÓ, 2021). 
8
 Com a aplicação de qualquer vacina, o organismo cria células de defesa ao serem 

estimulados pelos compostos vacinais. Essas células geram memória no nosso corpo, o que 
permite que a infecção seja reconhecida ao entrar em contato com o organismo novamente. 
Com o tempo, essas células de memória diminuem, e por isso, as vacinas de reforço servem 
para aumentar o número de células (SANTOS, 2021). 
9
 Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (ICICT/Fiocruz), apenas 16% 

dos municípios apresentam mais de 80% da população com esquema vacinal completo. O 
maior percentual de pessoas vacinadas corresponde às cidades com Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) mais elevado (TEIXEIRA, 2022). 



3 

 

Gráfico 1 – Percentual da população vacinada (1ª dose) 

 

 

Fonte: MonitoraCovid-19/ Fiocruz (2022). 
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Observa-se, também que, a média nacional de cobertura do ciclo vacinal 

completo é de 71,6%, como pode ser verificado no Quadro 1. Um problema 

que persiste desde o início do Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a 

covid-19 é o desequilíbrio na proporção de pessoas vacinadas entre os 

estados. Se por um lado, há o estado de São Paulo com mais de 80% da 

população com o ciclo vacinal completo - colocando-o à frente de países 

desenvolvidos10 como EUA, Reino Unido, Alemanha, Itália e França - por outro 

lado, há estados como Acre, Amapá e Roraima, nos quais a cobertura vacinal 

se encontra abaixo da média mundial (54,4%)11. 

Também é possível observar que, com exceção dos estados do Ceará, 

Paraíba e Piauí, os estados da região sudeste, sul e centro-oeste concentram a 

maior proporção de pessoas com o esquema vacinal completo, acima da média 

nacional de 71,6%. Essa tendência de concentração de vacinação nos estados 

com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)12 mais elevado parece reforçar 

como as desigualdades socioeconômicas afetam de maneira distinta os setores 

mais vulneráveis e os mais privilegiados da sociedade brasileira. Nos estados 

onde há menos infraestrutura, as vacinas não estão chegando de maneira 

apropriada até a população alvo. 

Essas diferentes ofertas de condições sanitárias ficam mais evidentes se 

verificadas em termos municipais. Em Juiz de Fora (MG), por exemplo, existem 

57 Unidades Básicas de Saúde (UBS)13 espalhadas pelo município, em 

contrapartida, em Macapá (AP), esse número é de 38, mesmo as duas cidades 

possuindo um número populacional semelhante. 

As primeiras observações desse artigo tiveram caráter mais amplo sobre 

a cobertura vacinal em termos nacionais. A continuação desse artigo focará 

nas condições locais, mais especificamente, as verificadas no município de 

Juiz de Fora. 
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 São Paulo já vacinou mais do que Itália, Japão e França, que respectivamente possuem 
82%, 80% e 79% da população imunizada com pelo menos uma dose. SP também já vacinou 
mais do que os Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha que registram entre 76% e 
74% (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2022). 
11

 Segundo o Our World in Data a média mundial de pessoas com o esquema vacinal completo 
é de 54,40% (OUR WORLD IN DATA, 2022). 
12

 O ranking do IDH por estados brasileiros pode ser consultado no site do Atlas Brasil pelo link: 
http://www.atlasbrasil.org.br/ranking. 
13

 O número de Unidades Básicas de Saúde pode ser consultado no site do Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde pelo link: https://cnes2.datasus.gov.br/. 

http://www.atlasbrasil.org.br/ranking
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Quadro 1 – Distribuição vacinal no Brasil por estados em fevereiro de 
2022 
 

Estado 
% da população 

vacinada com a 1ª dose 

% da população 

totalmente imunizada (2ª 

dose ou dose única) 

% da população 

vacinada com a dose 

de reforço 

Acre 66,5 54,8 13,4 

Alagoas 71,6 60,4 17,6 

Amapá 59,4 45,2 7,5 

Amazonas 69,6 57,7 19,3 

Bahia 75,9 68,2 21,3 

Ceará 81,8 73,2 27,2 

Distrito Federal 79,3 72,9 27,4 

Espírito Santo 79,4 71,3 29,2 

Goiás 76,5 66,0 19,3 

Maranhão  65,9 55,2 13,3 

Mato Grosso 74,4 63,6 15,3 

Mato Grosso do Sul 76,2 73,9 33,7 

Minas Gerais 79,3 74,9 28,4 

Pará 69,2 63,1 11,6 

Paraíba 81,1 75,7 32,0 

Paraná 81,8 74,0 26,9 

Pernambuco 81,1 69,1 22,8 

Piauí 87,7 77,8 22,2 

Rio de Janeiro 77,3 67,1 23,7 

Rio Grande do Norte 78,4 69,8 29,1 

Rio Grande do Sul 80,5 73,4 30,2 

Rondônia 69,1 60,9 15,7 

Roraima 59,9 45,6 6,8 

Santa Catarina 81,8 74,1 21,8 

São Paulo 88,1 80,6 40,8 

Sergipe 79,7 69,7 24,8 

Tocantins 68,8 58,3 14,7 

Brasil 79,6 71,6 27,2 

Organizado pelos autores com base em dados do MonitoraCovid-19/ Fiocruz (2022). 
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